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Na severnem obrobju Kranjskega polja, se ob gozdu nahaja majhna gručasta vasica 

Olševek. Za obiskovalce večinoma idilično naselje, kjer bi z veseljem postavili svoje 

vikende, za domačine kraj, v katerem skušajo (pre)živeti in uresničiti svoje sanje.  

 

Tudi gasilci v domačem kraju uresničujejo sanje. PGD Olševek deluje v vasi že od leta 

1945 in se je v svoji zgodovini spopadalo z različnimi izzivi. Vseeno pa lahko rečemo, da 

je želja po delovanju društva pripeljala vaščane do tega, da so v ključnih trenutnih znali 

»potegniti skupaj« in izpeljati tudi tako zahtevne naloge, kot je bila izgradnja novega 

gasilnega doma ali nakup novega vozila.  

 

Čeprav življenje na vasi zaradi globalizacija in z njo povezanih dejavnikov ni več takšno, 

kot je bilo včasih, je »gasilerija« in prostovoljstvo ena od tistih redkih aktivnosti v vasi, 

ki združuje vaščane in ima veliko večjo razsežnost, kot ji jo pripisujemo.  

 

V društvu skrbimo za gasilski podmladek, saj se zavedamo, da so prav mladi tisti, od 

katerih bo odvisen nadaljnji obstoj in razvoj društva. Gasilsko izobraževanje mladim 

omogoča sodelovanje na tekmovanjih, ter jih pripravlja na kasnejše delo v operativi.  

 

Operativna enota skrbi za pripravljenost v primeru požarov. K sreči zadnje leta v vasi ni 

bilo večjih požarov, smo pa nekajkrat priskočili na pomoč sosednjim društvom in 

pomagali pri tudi pri poplavah, ki so bile v Ljubljani v letu 2010.  

 

Z novo opremo, ki jo pridobivamo in nam počasi daje videz »pravih« gasilcev, z 

izobraževanjem, ki nam pomaga, da se seznanimo z gasilsko tematiko in predvsem z 

odličnim sodelovanjem z sosednjimi društvi sektorja, s katerimi opravljamo  skupne vaje, 

verjamem, da smo dobro pripravljeni za primere morebitnih intervencij.  

 

Prijava na razpis nam je znova dovolila sanjati. Sanjati o tem, da bi gasilski dom dobil 

novo preobleko, ki jo po letošnjem občnem zboru nujno potrebuje, saj nam je naznani 

storilec, ki ga je  po vsej verjetnosti zmotil hrup na občnem zboru, z barvnim sprejem 

uničil fasado praktično z vseh strani.  

 

Na občnem zboru smo se namreč veselili uspehov iz leta 2011, saj so naši kandidati 

uspešno opravili osnovni tečaj za gasilca, uspešno smo opravili vaje po točkovniku ter 

organizirali tekmovanje - kviz za mladino, poskrbeli za veljavne zdravniške preglede 

naših članov in uspešno predstavili idejo o vzpostavitvi ženske ekipe, ki jo do sedaj 

nismo poznali. Udeležba na občnem zboru je bila rekordna in tudi druženje je bilo dolgo, 

prijetno in sproščeno – zakaj tudi ne, samo enkrat na leto ima domače društvo občni zbor 

in če si gasilci takrat privoščimo malo zabave, glasbe in plesa ter spijemo kakšno pivo, 

mislim, da nam tega ne bi smel nihče zameriti. Pa smo se pošteno zmotili. 

 

Rekordna je bila tudi slaba volja, jeza in žalost ob pogledu na fasado gasilskega doma, ki 

je bila zgolj dva dni po občnem zboru praktično uničena, saj  je neznani storilec na stene 

zapisal grafite v smislu »zadnje opozorilo«, »to ni disko klub«, ipd. Prvotne aktivnosti v 
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zvezi s prenovo garderobnih omaric v orodišču ter ostalimi manjšimi investicijami so 

takoj obstale, saj v društvu razpolagamo z nizkim proračunom in moramo skrbno 

pretehtati, kam investirati denar, s katerim razpolagamo. 

 

V kolikor bomo izbrani na natečaju, bomo gasilskemu domu povrnili lepoto, ki bo 

pozitivno vplivala na celostno podobo vasi, izbrisali del zgodovine, za katerega vsi 

želimo, da gre čim prej v pozabo ter z vedenjem, da se trud poplača, dobili še dodatno 

motivacijo za nadaljnje delo. 

 

Z gasilskim pozdravom – NA POMOČ!  
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